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Apparatur til sandefterfyldning
(Komprimeringskontrol) (02) 91 7511

Den forbedrede sandefterfyldning opfylder
alle krav til design og målfasthed. Hoved
vægten er lagt på at fremstille et udstyr
som passer til de gældende normer. Appa
raturet er fremstillet i aluminium, hvilket
gør det korrosionsfri og let at transportere.

Af de vigtigste data skal nævnes:
Cylinder: højde 450 mm.
Kegle 200 mm Ø med 600 vinkel.
Kalibreringsbakke: 500 x 500 mm.
Kalibreringsbeholder: 80 mm flange.
200 x i 50 mm hul, støbt i ét stykke.
Det nødvendige værktøj til gravning af hul
let leveres i ét sæt.
Sandefterfyldning 20 cm Ø kan bestilles
på vort lager nr. 5.23.0023.

MARIELUNDVEJ 36
2730 HERLEV

REFLEKTERENDE

med

SPRØJTEPLAST

1-&2 KOMPONENT
MALING

REFLEKSPERLER

Materialer og maskiner leveres.
Store og små afstribningsopgaver
udføres overalt i Danmark.

SCAN REFLEX A/s

ALGADE 5 4220 KORSØR

TELEFON 03 57 10 6V’
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Vejes isolation mod frost
Statens Väg- och Trafikinstitut undersøger i disse år forskel
lige isolationsmaterialer og deres anvendelse i vejbefæstelser
med det formål at mindske frost- og tøbrudsskader. Et kort
uddrag af lnstituttets rapport nr. 40 (forfatter Rune Sandahl)
bringes her.

I Sverige regner man med, at

frostisolering af veje vil blive en

hel del anvendt i de kommende år.

Det er derfor formålstjenligt nær

mere at undersøge gammelkendte

og nyopdukkede materialer med

henblik på deres anvendelighed

som isoleringsmateriale. Man har

arbejdet med problemerne såvel i

marken som i laboratoriet.

Opfrysningens virkninger

Den frosne jord har større bæreev

ne end samme jord i ufrossen til

stand.
Frostfarlige jordarter adskiller

sig fra de ikke-frostfarlige, ved at

førstnævnte suger vand til frost-
grænsen, hvorved der kommer en
vis frosthævning. Det er konstate

ret, at hævningen finder sted i hele

kuldeperioden og — hvilket måske

vil overraske mange — fortsætter

efter tøbruddets indtræden.

Sædvanligvis er hævningerne
proportionale med kuldemæng

den. Der vises et eksempel på en
meget frostfarlig jordart, for hvil

ken hævningen i cm er 1/10 af kul
demængden i graddøgn. Som en
anden yderlighed vises hævnings
kurven for en praktisk taget ikke
frostfarlig jordart (1/700).

Når man pløjer kørebanen og la

der sneen ligge langs kronekanten

kan man få forskellige langsgåen

de revner. Er kørebanen smal (5-6
m), løftes kørebanen som en hel

hed, fordi den er stivfrossen, og

der kommer revner ved kørebane

kanterne. Er vejen bredere (7-9

m), fås en revne i kørebanemidten

fordi den frosne kørebane her ikke

kan klare de bøjende momenter,

der skyldes større hævninger i

midten end ved kanterne. Jorden

udenfor kanterne er i nogen grad

isoleret med et tykt lag sne, hvor-
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for frostdybden er lille, og dermed

hævningen er lille.

Ujævne frosthævninger med

revnedannelser, dannelse af hul

rum i vejlegemet samt stenhæv

finger forklares også.

Frysningens forløb

Ved kontinuerlige målinger af

frostdybde og optøningsdybde

mange steder har man dannet sig

et billede af hændelsesforløbet.

Som eksempel bringes fig. 5 fra
frostperioden 1961-62. øverst tern

peraturvariationen; frostperioden

går fra 3. november til 4. april med
÷ 23°C som minimaltemperatur.
Kuldemængden (i graddøgn) er
vist i næste diagram. Derefter føl
ger kørebanens opfrysning. Man
bemærker, at hævningen først be
gynder Ca. 3 uger efter frostvejrets
indtræden, hvilket er ganske al

mindeligt, idet der i sommerens

løb er samlet en vis varmemængde
i belægning og undergrund. Ræv
ningerne fortsætter til lidt efter tø
vejrets start, hvilket kan forklares
med, at der er et overskud af »kul
demængde i frostzonen, som kan
give yderligere opfrysning.

Nederste diagram viser frostens
nedtrængen. Den begynder Ca. 14

dage efter, at lufttemperaturen

gik ned under 0°. Optøningen star

ter, såsnart luftens temperatur

bliver positiv. På den viste lokali

tet er frosten først helt gået af jor

den den 5. juli, altså 3 måneder ef

ter at tøvejret satte ind. Vejen sy

nes at være en grusvej med om

trent 1 m grusoverbygning; under-

grunden består af et tyndt tørvelag

på silt. Såvel »kuldea som »var

mea trænger forholdsvis hurtigt

gennemgruslaget, der er temme

lig tørt, langsommere gennem det
varmeisolerende tørvelag og den

fugtige silt.

Bæreevnens variation gennem

året

Den frosne vej har en meget stor

bæreevne, som hurtigt formind

skes, når overbygningen tør. Et

endnu større fald i bæreevne sker

imidlertid, når undergrunden tør,

især hvis denne er frostfarlig.

Undergrundens lave bæreevne i

tøbruddet kan kompenseres i no-

gen grad ved at give overbygnin
gen en større bæreevne. På fig. 6
angiver de lodrette streger stør

relsen af den dynamiske E-rnodul

målt med faldlodsapparat på en
forsøgsstrækning med varierende
befæstelse. E-modulen er Ca. 300

N/mm2 (300 kp/cm2)på stræknin
gen med sand i bundsikringslaget,
uanset dette lags tykkelse. På
strækningerne med 20, 30 eller 40
cm barkisolering er E Ca. 200

N/mm2 og på Leca-klinker stræk
ningerne er E = 500 N/mm2.Talle

Upptn’ng uppifran och nedifrti

Gen Jordlyftnirtg pàfyfles
Fig. 4. hå1ri,,rt under b)ocket

- Ar 1961 Ar 1962 -

okt d.c Ion — ,nor •pr ‘001 Jo,, Jul

Fig. 5.

‘°P okt don (.b opr Iv” Jul oug

34 Dansk Vejtidsskrift nr. . 1976



ne stammer fra marts 1973; un
dergrunden var optøet.

Principper for frostisolering

Man isolerer for at undgå frost- og
tøbrudsskader. Ikke frostfarlige
jordarter må gerne fryse, da det
ikke medfører skader; bærreev
nen bliver oven i købet større. Selv
i tøbruddet har den ikke frostfarli
ge jord omtrent samme bæreevne
som om sommeren. Frostskader
opstår i alt fald kun, hvis jorden er
frostfarlig, hvis der er vand til ste

de, og hvis temperaturen er under
0°C. Ved frostisolering angriber
man sindstnævnte af de tre fakto
rer. Det kan i princippet ske på to
forskellige måder, enten ved et
frysemodstandsiag eller ved et
varmeisolerende lag.

1. Fuldstændig isolering. Herved
menes, at isoleringen er så god, at
frosten kun trænger ned til oversi
den af den frostfarlige jord.

Fig. 7 vedrører en vejbefæstelse
bestående af 18 cm bituminøs be
lægning på 22 cm stabilt grus.
Herunder a cm isolering (med

= 0,03 kcal/mh °C) og et lag sand
z cm tykt. Det ses, at for kulde-
mængden 1000 graddøgn kan man
formindske tykkelsen af isola
tionslaget fra 4,5 til 2,5 cm ved at
forøge sandlagets tykkelse fra 15

til 75 cm, uden at isolationseffek
ten ændres.

Man ønsker imidlertid ikke altid
at sikre 100%. I Sverige har man
rent statistisk fundet den i fig. 8
viste sammenhæng mellem mid
delkuldemængden og minimalkul
demængden. Med middelkulde
mængden 1000 graddøgn er 300

graddøgn således den mindste kul
demængde, der kan indtræffe
(100% kurven), og 1800 graddøgn
den største (0% kurven). I ek
semplet (fig. 7) kan vi f.eks. anta
ge, at 620 er middelkuldemængden
(50% kurven i fig. 8). Hvis man vil
tolerere, at der hver tiende vinter
kommer en større kuldemængde
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end dimensioneringsmængden,

skal denne sættes til 1000 døgngra
der (10% kurvenifig. 8).

Med hensyn til bestemmelsen af
isoleringslagets tykkelse henvises

for materialet skumplastic til fin
ske og norske diagrammer, som

gengives uden nærmere forkla
ring. For materialet bark bringes
nogle svenske regler i tabelform.

2. Delvis isolering. I dette tilfæl

de har isoleringen så lille tykkelse,

at frosten når ned i den frostfarlige

underbund. Der skelnes imellem
frysemodstandsmateriale (f.eks.

våd bark) og varmeisolerende
materiale.

Frysemodstandsmateriale med

50-70 volumenprocent vand har ef

ter frysning et varmeledningstal
af samme størrelsesorden som

grus og sand i overbygningen. La

get virker altså blot bremsende på

frostnedtrængningen i det tids

rum, der medgår til frysning af

selve laget. Derefter har det ingen
virkning.

Et vandfattigt varmeisolations
materiale beholder derimod sit la

ve varmeledningstal også efter at

det er kølet ned under 0. Frostens

nedtrængningshastighed afbrem

ses altså også efter, at frostgræn

sen har passeret varmeisolerings

laget.
I tiden før tøbruddets indtræden

er lufttemperaturen ofte i en vis

periode nogle få frostgrader. På

grund af jordvarmen begynder op

tøningen da nedefra, og det viser

sig, at det tøer hurtigere jo tykkere

varmeisoleringslaget er.

Et gennemregnet eksempel illu

strerer betydningen af isolerings

lagets tykkelse. Befæstelsen be

stod af 20 cm grus, 30 cm sand, iso

leringslag, 30 cm sand og ler. For

en kuldemængde på 1200 graddøgn

kræves 9 cm isolering til fuldstæn

dig frostisolering (frosten trænger

ikke ned i lerlaget), 6 cm hvis 10

cm af lerlaget og 4 cm hvis 20 cm

af lerlaget må fryse.

Glatføre på isolerede veje

Der er større risiko for glatføre på
isolerede veje end på uisolerede.

Det gælder især, hvis isolationsla

get er indbygget nær slidlaget. Der
foreligger ikke noget stort erfa

Fig. 8.
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ringsmateriale, men forsøg har
vist, at friktionskoefficienten på en
isoleret vej kan være 80% af frik
tionskoefficienten på tilsvarende
vej uden isolering.

Materialer

Frysemodstandsmateriale er
bark, savspåner, tørv og husholds
ningsaffald. Varmeisolerende ma
teriale kan være skumstyren,
skumuretan, der begge har lav
varmeledningsevne, samt letbe
ton, letklinker, mineraluld, der
har noget større varmelednhrigs
evne og også større bæreevne.

Laboratorieundersøgelser

Trykstyrken, der må sættes i rela
tion til trykket, der optræder i det
område af vejbefæstelsen, hvor
materialet skal anbringes, findes
ved monoaxial, sinusformigt va
rierende tryk. For de materialer,
der ikke bryder (f.eks. styren), de-

fineres trykstyrken som tryk-
spændingen ved en bestemt sam
mentrykningsgrad (5%).

Vandabsorptionen findes ved at
installere prøvepladen som skille
væg mellem to vandbeholdere med
15° og 25° varmt vand og veje pla
den ugentlig i 4-8 uger.

Varmeledningsevnen findes på
sædvanlig måde. Man ønsker var
meledningstallet som funktion af
fugtighedsindholdet.

Forsøgsvej

En forsøgsvej blev anlagt I 1967.
Fire strækninger af den ses I fig. 9.
Under en bituminøs belægning er
der Ca. 20 cm bærelagsgrus, styro
foam i forskeflige tykkelser (6, 4, 2
og 0 cm), Ca. 30 cm sand og derun
der ler. øverst i figuren ses hæv
ningerne i 3 forskellige vintre;
man lægger mærke til, at selv et så
tyndt lag varmeisole ring som 2 cm
reducerer hævningerne til om-

kring halvdelen eller endnu mind
re. Frostdybden findes angivet ne
derst i figuren.

Principper for frostisolerlng

Hvad enten isolationen er af fryse
modstandsmateriale eller af var
meisolerende materiale må der
over det være et bærelag og et slid-
lag.

Når man anvender et frysemod
standsmateriale, er det ligegyldigt
om lagene ovenover er gennem
trængelige for nedsivende vand el
ler ej, fordi egenskaberne Ikke
ændres, når vandindholdet i mate
rialet ændres. De varmelsolerende
materialer er derimod følsomme
for fugtighedsændringer.

Er der tale om et bituminøst
slidlag, vil der ikke komme ret
meget vand ned til isolationen.
Men den smule, der måtte komme
skal absolut afledes, hvilket kan
ske ved at der arrangeres ca. 5
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mm brede fuger mellem de plader,

isolationen består af.

Laget under isoleringen bør væ

re sand, såfremt isoleringen be

står af styren e.l.

Overbygningskonstruktioner

Bark bruges meget som frostbe

skyttelse i Sverige og Norge, og i

disse lande er der derfor bygnings

vejledninger for anvendelsen.

Egentlig anvisning for brugen af

styren har man ikke endnu, men

der er mange positive erfaringer

med dette materiale i Sverige.

Nogle typiske konstruktionsalter

nativer er gengivet i fig. 10.

Der er bituminøs belægning på

dem alle, og der er et sandlag un

der isolationen, (a) har grusbære

lag direkte på styrenen, medens

(b) har et overgangslag af sand.

(c) viser bitumenstabiliseret grus

på et overgangslag på mindst 10

cm grussandmateriale, hvis funk

tion bl.a. er at forhindre skadelig

opvarmning (50° el, mere) af sty

renen. (e) viser topisolering med

koldt bituninøst materiale direkte

på styrenen; der er her nærmest

tænkt på ombygning af en frost-

skadet vej.

Det sandlag, der i (a) og (b) lig

ger mellem underbygningen og

isoleringslaget, er et udjævnings

lag og drænlag. Konstruktionen

(e) giver risiko for glatføre tidligt

om efteråret, allerede i septem

ber.

Eksempler på gennemprøvede materialer

Letklinker (Leca) er stadig un

der afprøvning. Som regel stabili

seres de med bitumen. I fig. 11 vi

ses nogle forslag til isolering med

letklinker. I (a) lægges de med

cement eller bitumen stabilisere

de klinker direkte på underbygnin

gen og forsynes med et bituminøst

slidlag. I (b) lægges de stabilisere

de klinker på frostskadet vej. Ved

begge disse konstruktioner risike

rer man tidligt glatføre. Denne

ulempe erafhjulpeti (c) og (d).

H. H. Ravn
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Gran-bark 500 300 60 0,8 god

Styren-skum 40 200 2 god 3

Armeret letbeton 500 20 0,2 god 30 18000

Bitumen-letklinker 350 500 2 god

Miiieraluld-plader 200 55 højt dårlig
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Vejprøvemaskine

Af civilingeniør Per Simonsen
og civilingeniør Anders Sørensen

1. Indledning

På Danmarks tekniske Højskole,
Instituttet for Vejbygning, Trafik-
teknik og Byplanlægning er netop
afsluttet det første forskningspro
jekt med en nykonstrueret vejprø
vemaskine, der skal sikre et mere
solidt grundlag for dimensione
ring af vejbefæstelser. Forsk
ningsprojektet er udført som et
licentiatarbej de af civilingeniø
rerne Per Simonsen og Anders
Sørensen og har været støttet af

Statens Teknisk-videnskabelige
Forskningsråd.

Der er i tidens løb blevet inve
steret betydelige beløb i forskning
vedrørende dimensionering af
vejbefæstelser, og dette må siges
at være berettiget, idet der på de
trods alt stadig store anlægs- og
vedligeholdelsesudgifter, der
afholdes på danske veje, må
kunne spares væsentlige beløb ved
en rationel dimensioneringsme
tode.

I en sådan rationel dimensione
ringsmetode kan elasticitetsteo
rien indgå som et større eller min
dre element, og i Danmark tillæg
ges elasticitetsteorien af mange
betydelig vægt, når en vejbefæs
telse skal dimensioneres.

Imidlertid må det kræves, at en
opstillet dimensioneringsteori af
prøves, således at der kan skabes
tillid til dens gyldighed, og her er
det, at vejprøvemaskinen kom
mer ind i billedet.
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Fig. 1. Oversigtstegning over vejprovemaskine.
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Fig. 2. Vejkonstruktionen i vejprovemaskinen.

2. Vejprøvemaskinen

Vejprøvemaskinen, der er den

eneste af sin art, ejes i fællesskab

af Højskolen og Statens Vejlabo

ratorium. Det, der især udmærker

maskinen frem for tilsvarende

maskiner i udlandet er, at en vej-

strækning opbygges i fuld stør

relse i et klimakammer, hvor

temperaturen kan varieres mel

lem ÷10 og +40°C.
Vejkonstruktionen, der er 27 m

lang, udsættes derefter for trafik

af en belastningsvogn, der træk

kes frem og tilbage. Se fig. 1. Vog

nen er forsynet med et tvillinge

lastvognshjul, som hydraulisk

presses ned mod vejen, idet langs

gående skinner benyttes som

modhold. Herved kan der opnås

hjultryk på op til 6,5 t, og man kan

køre med enkelthjul eller med

tvillingehjul. Endvidere kan der

foregå en sidebevægelse på 5 mm

på 10 m længdebevægelse, såle

des at hjulpassagerne fordeles

jævnt på tværs af vejen. Vognen

trækkes frem og tilbage ved et
wiretræk, som drives af to hy

drauliske motorer, der er på 90

HK hver. Maksimalhastigheden
for den langsgående bevægelse er

på 30 km i timen.
Klimakammeret er opstillet

over en 2 m dyb og 2,5 m bred be

tongrav, i hvilken vejkonstruktio

nen opbygges. Et drænrørsystem i

gravens bund står i forbindelse

med en brønd, hvor det er muligt

at fastholde en ønsket grund

vandsstand.
Til dette projekt er i graven di

rekte på en underbund af sut op

bygget en vejbefæstelse bestående

af 18 cm GAB I. Konstruktionen er

forsynet med følgende transdu

cere (målere):

8 trykdåser,

11 strainceller til måling af tøj-

finger i silten, 8 asfalttøjnings

målere,

9 termoelementer,

6 landbrugstensiometre til må

ling af det negative porevands

tryk,
5 psychrometre til måling af det

negative porevandstryk,
i bisonspolepar til måling af tøj

ning og

3 accelerometerfatninger til ind-

sætning af et accelerometer til

registrermgaf deflektionen.

Se fig. 2

Til behandling af de ofte meget

svage, dynamiske signaler fra de

4 først nævnte transducertyper

opbyggedes et omfattende, elek

tronisk signalbehandlings- og

dataopsamlingssystem. Hvert

transducersignal forstærkes først

passende i en DC-forstærker. Ud

gangssignalet fra denne passerer

herefter herefter en analog peak

detector (»holdekredsløbc), som

kan fastholde signalets maksimal-

værdi i ca. 15 sek. uden drift af be

tydning. Der er kapacitet til at be
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SVC

SLT -tsacxD

5ArLJQD L’gi £+

€f—
• —

— asoLj,Ae

x ±r,tEflt

0

o
- SJpc

ALLE UEEkhq.’JMT.4FS’ CM—-——-—_AS,,———AC4S—— A5i2__ A16

• • • I 3• • • • °,,,o

ZZEZ LzzZzzzZz
I i

PLAN 12Oo
VACCSTAUCE.

REG{JL.EQJO&

40 Dansk Vejtidsskrift nr. 3. 1976



Interesserer De
Dem for trafikmarkering?
Tydelig og holdbar trafikmarkering er et
spørgsmål om at vælge det rigtige materiale
til den aktuelle opgave.

Phønix har produkterne med de ideelle egenskaber,
både til markering på veje, parkeringsarealer,
sportspladser, skolegårde mm.
Materialer til midlertidig markering eller med lang
levetid. De kan vælge mellem flere farver.
Rekvirer brochure.

AS PHØNIX
Tagpap og Vejmaterialer

6600 Vejen

Afd. Vej Nord: Ålborg, tlf. 08 12 1644 Afd. Vej Syd: Vejen, tlf. 05 36 11 11 Afd. Vej øst: Herlev, tlf. 02 947666
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HN - 40 års erfaring i projektering
og produktion at stålkonstruktioner

en viden der er værd at bygge på

HN’s ekspertise er til rådighed overalt, enten det gælder
specialopgaver, konstruktioner til industrien, halbygge
rier eller broopgaver, — hvor store frie spændvidder kræ
ves.

HN A/S er en stærk specialiseret virksomhed indenfor
stålkonstruktioner, — med en stor automatiseret produk
tionskapacitet, der tilgodeser såvel rationel som konkur
rencedygtig fabrikation.

Kontakt os allerede på skitsestadiet, dermed har De mulig
hed for, i et samarbejde, at udnytte hele den viden HN’s
ingeniørstab bygger på.

HEDE I%JIELSE1\1A/sLJJ
GODSBANEGADE 2 - 8700 HORSENS - TLF. (05) 624811 - HØJE TÅSTRUPVEJ 42 - 2630 TÅSTRUP - TLF. (02) 992689

—zE
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handle 30 signaler på denne man blot slutte end TJV-skriver til 1. Krybeforsøg på borekerner, (1)

måde. Alle disse signaler kan

sammen med signalerne fra ter

moelementerne ét efter ét aftastes

af en analog scanner, digitaliseres

i et digitalvoltmeter og lagres i

hukommelsen på en WANG 600

bordcomputer. Denne procedure

tager Ca. 15 sek., hvorefter com

puteren henter værdierne frem,

multiplicerer dem med lagrede

forstærknings- og kalibreringsfak

torer og udskriver de fysiske stør

relser, vi er interesseret i, på en

papirstrimmel. Er man også inte

resseret i signalernes form, kan

DC-forstærkernes udgange. Denne

analoge registrering kan ske side

løbende med den digitale opsam

ling.

De til spændings- og tøjningsbe

regningerne nødvendige elastiske

parametre, Esilt, Easfalt, Vsilt og

Vasfalt er søgt bestemt dels in situ

og dels i laboratoriet.
Faldlodsforsøg direkte på silten

og forsøg i triaksialapparat har

givet E-værdier på mellem 800 og

1200 kp/cm2.
Asfaltens E-værdi er bestemt

2. Forsøg i trepunktsbøjemaski

nerne på udsavede prismer fra

borekerner, (2) og ved

3. Brug af Van der Poels dia

gram, (3) på basis af målinger

på genindvunden bitumen.

Poissons forhold er målt til 0,30 —

0,35. Se fig. 3

3. Kørseisforsøg

Ved kørselsforsøgene måltes

spændinger og tøjninger i 80 for

skellige tilfælde, og primært er

indflydelsen af temperaturen, ha

stigheden og belastningen under

søgt. Reproducerbarheden har ge

nerelt været tilfredsstillende.

Efter de indledende målinger

konstateredes, at tryk og tøjnin

ger var

1. Ligefrem proportionale med

belastningen,

2. Svagt aftagende med stigende

hastighed og

3. Uafhængig af dæktrykket.

Endvidere fandtes, at spændin

ger og tøjninger umiddelbart

under asfalten var væsentlig

større under enkelthjulet end

under et tvillingehjul med samme

belastning. Længere nede i silten

måltes derimod samme spændin

ger og tøjninger for de to belast

ningstyper.

Dette skyldes naturligvis, at fej

len ved at tilnærme et tvillinge

hjuls kontaktflade med en enkelt

cirkel på grund af tryksprednin

gen er størst øverst i befæstelsen.

Ved de senere sammenligninger

mellem beregnede og målte stør

relser viste det sig også at være

nødvendigt at regne med to be

lastningspiader for at få overens

stemmelse.
Forskellen imellem de to belast

ningsformer er naturligvis størst

for små E-værdier af asfalten

svarende til høj temperatur og

lille hastighed af belastningsvog

nen.
De primære målinger er udført

ved følgende temperaturer, hjul-

laster og hastigheder:

0, 10, 20 og 30°C
1000, 2000, 3000 og 4000 kp

2,5, 5, 10 og 20 km/t.

ved

2 34570/ 345

Fig. 3. E.vrrdi for asfalten.
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4. Sammenligning mellem bereg
nede ogmålte størrelser

Der er til beregning af tryk og tøj-
finger anvendt et regneprogram,
der bygger på elasticitetsteorien,
og for hvert belastningstilfælde er
der udført 4 beregninger, nemlig
for:

1. E,Sfj mine Esilt min

2. Easfalt mine Esilt max

3. ESfj max Esiit min

4. Efaft max Esit max

Esilt min og Esilt max har
været henholdsvis 800 kp/cm2 og
1200 kp/cm2 og E-værdierne for
asfalten er valgt ud fra fig. 3, så
ledes at Easfalt min er den E
værdi, der svarer til den mindste
af tre bestemmelsesmetoder, når
frekvensen er lig en trediedel af
hastigheden. På samme måde er

Easfalt max den største værdi af
de tre metoder, idet frekvensen
sættes lig halvdelen af hastighe
den i km/t.

I fig. 4 er målte og beregnede
tryk for en belastning på 4000 kp
indtegnet som funktion af E-vær
dien af asfalten. Sammen med de
målte værdier er spredningen på
måleresultaterne fra den enkelte
transducergruppe indtegnet.

Det konstateres, at for store E
værdier af asfalten svarer de be
regnede til de målte tryk, hvori
mod der er en forskel på næsten
100 % for små asfaltstivheder.

Benyttes 2 belastningsplader i
beregningen fås kurverne i fig. 5,
og her er beregnede og målte tryk
overensstemmende.

Tilsvarende kurver er optegnet
for andre belastninger og andre
tryk- og tøjningsmålinger, og alle
viser samme grad af overens
stemmelse.

Konklusionen må derfor være,
at man med rimelighed kan an
vende elasticitetsteorien til at be
regne spændinger og tøjninger i
en vejkonstruktion som den
undersøgte.

5. Udmattelsesforsøg

Når en vej, efter at have været i
brug i en række år af bilisterne.

opfattes som værende i utilstræk
kelig stand med hensyn til kør
selskomfort, er vejen nedbrudt,
hvorefter vejen almindeligvis for
stærkes eller genopbygges.

Den herved definerede levetid
er imidlertid ganske vagt be
stemt, idet tidspunktet for repara
tion ofte er bestemt af helt andre
årsager, såsom ledig kapital og
udlægningskapacitet, nedslidt
slidlag m.v.

Ved det omfattende AASHO-for
søg i Illinois, USA (4), der udfør
tes i 1958-60, krte man i fuld
skala en hel række belægninger til
brud, der defineredes som PSI =

2,5. PSI kan for en given vej be
regnes ganske eksakt på basis af
målinger på selve vejen, men det
matematiske udtryk til beregnin
gen er baseret på en omfattende

undersøgelse, hvor forsøgsperso
ners subj ektive vurderinger ligger
til grund.

De udmattelseskriterier for
underbunden, der oftest benyttes
ved dimensionering af fleksible
vejbefæstelser, er alle udviklet fra

AASHO-forsøgsresultaterne, altså
fra PSI = 2,5, og er derved rent
empiriske.

Dette grundlag at basere f.eks.
udmattelseskriterier på for dan
ske underbunde er altså ganske
mangelfuldt, idet der ved AASHO
forsøget udelukkende anvendtes
én underbundstype, få typer
bærelagsmaterialer, og ved forsø
get var klimaet ikke typisk dansk.

Ved at sammenholde de aktu
elle, efter elasticitetsteorien be
regnede spændinger og tøjninger
med de tilladelige størrelser, kan

tryk
dm kp/cmn’

2,5 ::zz

2_

Måttvæ

ed— - -

- I

‘ ‘-.-,,,,,,,, Bere ned r jr,. o
‘, ‘—.. max. vmr jer.

1,5 — — — — — - — — — — - -

:

01000 I. 5 5 7 3 91000] 100000 SASFALT
KP!CM2

Fig. 4. Det vertikale tryk i underbunden mält med TD1, TD2, TD3 og TD4 samt bereg
net tryk i 20 cm’s dybde. Belastning: 4000 kp. Belastningsfiade i beregningen: i cirku
lær plade.
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Kr1 teriun Seinen— Kr1 tisk onrdi TI llndniigl
ping nplei pnnn.

Tryk på 2000 k0 ‘02 Op/nn2 50000 nip.
underbund

— 1,22 op/nn2” ‘70.000 mnu.

Tnjning i — 1275 p1 233.000 nin.
unde—bund

— 965 pO 709.000 nu.

Tejning i 406 pI 2.000 nin.
.efnitn,i

37 ps 10.000 mcx

Tryk på 3000 Op ,48 oy/nn2* 20.000 nip.
upderbund — 66kp/n,,2

60.000 mcx.

Tnjning i — 735 pO 60.000 min.
upocrkpnd

— 305 212.000

Tejning i — 641 pi mIn.
nnl’nltnn

— 486 pi 0,000 men.

Pyp 000 Op/nn2

ynnl200 —

nk.trnpoinrni

Tab. 1. Beregnet levetid for den under
søgte vejkonstruktion.

levetiden for en given vejbelæg
ning beregnes. Resultaterne af så
danne beregninger for den 18 cm
tykke dybdeasfalt udviser dog en
stor spredning, som ikke alene
skyldes anvendelsen af Emin og
Emax værdier, men også de for-

skellige udmattelseskriterier, der
er blevet benyttet. Se tabel 1.

For underbundskriteriet gælder,
at anvendelsen af Shelis nyeste
angivelser (5), giver 3-4 gange
større antal tilladelige påvirknin
ger end Kirks (6).

I fig. 6 er der optagnet en række
kurver over den nødvendige
asfalttykkelse for fra i04 til io7
påvirkninger for forskellige E
værdier for asfalten, når der an
vendes 3 forskellige udmattelses
kriterier for underbunden. E-vær
dien af underbunden er sat tU 1000
kp/cm2 og belastningen P er 5000
kp.

Heukelom og Klomps kriterium
for det tilladelige tryk (7) giver
væsentlig tyndere belægninger
end Shells kriterium for den tilla
delige tøjning (5), der generelt
giver 9 cm tyndere belægninger

Fig. 6. Nødvendig asfalttykkelse som
funktion at levetiden beregnet ud fra Sun
derbundskrites-ier for forskellige asfalt
stivheder.

end Kirks kriterium for trykket på
underbunden.

Da det ved sammenligningen
mellem beregnede og målte tryk
og tøjninger viste sig at være af
betydning at regne med to belast
ningsplader i stedet for én stor,
skulle man forvente, at samme
forhold vil have betydning ved be
regning af levetid.

I fig. 7 er den nødvendige asfalt
tykkelse beregnet for én belast
ningscirkel med hjullasten 5000 kp
og for to belastningscirkler med
tilsammen samme last.

Her er der tale om en forskel i
belægningstykkelsen på fra 3-6 cm
asfalt, hvilket svarer til en leve
tidsforøgelse på 4 gange.

For at opnå større viden om
vejbygningsmaterialernes udmat
telsesegenskaber har man på
mange vej forskningsinstitutioner
derfor udført laboratorieforsøg på
både de ubundne materialer og
asfalten. Det er dog ikke altid mu
ligt med rimelighed at overføre
resultater fra laboratorieforsøg
på mindre prøvelegemer til in
situ, idet belastning, klima og det
tidsmæssige forløb fra forholdene
i vejen ikke kan simuleres i labo
ratoriet.

Den mest indlysende måde at
skabe realistiske forsøgsbetingel
ser på er derfor at flytte hele
vejen ind i laboratoriet — altså
lave udmattelsesforsøg i fuld
skala.

Ved udmattelsesforsøg i fuld
skala er det muligt at få oplysnin
ger om

Auto p04.nntngnr

tryk
Sm kp/cm2

25

1,5

to

0,5

000FOLT
Kr/CM2

Fig. 5. Det vertikale tryk i underbunden mdlt med TD1, TD2, TDS og TD4 samt bereg
net tryk i 20 cm’s dybde. Belastning: 4000 kp. Belastningsflade i beregningen: 2 cirku
lære plader.
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1) den eksakte levetid af en given

belægning,

2) den relative nedbrydende virk

ning mellem forskellige hjulla

ster, og

3) den relative levetid mellem

forskellige vejbelægninger.

Da der i vejprøvemaskinen til

dette projekt kun er én belægning,

vil det kun være muligt at opnå

pkt. 2 og måske pkt. 1, hvorfor det

er valgt at køre med hjullaster på

2000 kp og 3000 kp i to spor ved

siden af hinanden på samme kon

struktion. Sporet med 2000 kp vil

da efter 4. potensreglen kunne

holde til (3000/2000)4 5 gange så

mange hjulpassager som 3000 kp

sporet.

På en almindelig vej vil hjul

passagerne ske med en vis nor

malfordeling på tværs af vejen af

hængig af vejens bredde, køretø

jernes art, afstribning mv.

For vejprøvemaskinen på IVTB

gælder, at tværbevægelsen fore

går med konstant hastighed og på

grund af dækkets bredde vil be

lastningsintensiteten af det over-

kørte område være trapezformet.

Se fig. 8.

Ved at køre med en amplitude

på 5 cm omkring 5 punkter med

en indbyrdes afstand på 5 cm, vil

bredden af hjuisporet blive 50 cm.

Ved at give den midterste del af

sporet flere passager end den

yderste del, kan der opnås en be

lastningsintensitet på tværs af

vejen som vist i fig. 9, der meget

ligner en normalfordeling.

Der køres 1000 hjulpassager

inden for hvert trapez, hvorefter

der skiftes til en ny position.

Rækkefølgen mellem de forskel

lige positioner er valgt på en til

fældig måde for at simulere det,

der foregår, når biler kører på en

almindelig vej.

For hver 5000 hjulpassager med

hjul 2 (2000 kp) er der kørt 1000

hjulpassager med hjul 1 (3000 kp)

således, at de to hjulspor skulle

nedbrydes lige hurtigt. Dette

medfører også, at påvirkningen

fra hjul 2 på spor i modsvares af

en lignende påvirkning af spor 2

fra hjul 1, således at den fejl, der

kommer ved, at afstanden mellem

de to spor kun er 80 cm, formind

skes.

Forsøget køres ved asfalttem

peraturen 30°C og med vognhas

tigheden 20 km/t.

6. Beregning af befæstelsens leve

tid

Beregningen af levetiden for be

fæstelser i vejprøvemaskinen

foregår på samme måde som ved

en egentlig dimensionering, idet

det tilladelige antal påvirkninger

beregnes for den givne vejkon

struktion. Forskellen er, at ved di

mensioneringen skønnes lagtyk

kelserne, og der itereres således,

at der opnås en kombination af

lagtykkelser, der giver den øn

skede levetid udtrykt ved et vist

antal standardaksler.

fls

___

°

I ho

4OCXfl1 40cm,14 {Ocrn

Fig. 8. Fordeling af hjulpassager på tværs af koreretningen, der er vinkelret på papi
rets plan.

Fig. 7. Nødvendig asfalttykkel$e som
funktion af levetiden ved en enkelt belast
ningsflade og ved 2 belastningsflader for
forskellige asfaltstivheder.

Fig. 9. Fordeling af hjulpassager på tværs af koreretningen ved udmattel.sesforsoget.
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220 v el-motor
m/gear og frik- __. ,‘

tionshjul, der giver
den konstante
faldhojde

kan leveres fra
lager, pris kr.
6.000,—.

Vi er endvidere
Ieveringsdygtige i:

Sigter - Sigtemaskiner
Proctorapparater - Fug
tighedsmålere - Pykno
metre - Måleglas - Hydro
metre - Hydrometergias
Kapillarimetre - appara
ter til 5. E. bestemmelse
og kalkindholdbestem
melse

GRAVQUICK A/s

HAN DELS- OG ING ENIORFIRMA
FABRIKSPARKEN 16, 2600 GLOSTRUP. TLF(02)451600 L,r

I- I I

VT

fl ‘I’I Ii: ;ii !J ‘i ;J1iI I

DOBBELT VIBRATIONSTROMLE

Egenvægt 1350 kg
Valsedimension 550 X 900 mm
Centrifugaikraft max. 6100 kg
Hastighed 1,1 og 2,9 km(t frem og bak
Vandtanke 100 I
Hatz dieselmotor 12 HK

PTJOHS.MØLLERS
1IJ) MASKINFABRIK AIS
L 4 OVER JERSTAL 6500 VOJENS TELF.(04)54 71 53

standard og
ficeret faidham
mer

automatisk tælle-
værk og afbryder

ZEBRAFLEX STRIBER
Overalt i Danmark

ZEBRAFLEX PLASTASFALT
til reparation af vejskader

ZEBRAFLEX er gerne
til tjeneste med tilbud
og vejledning

ZEBRAFLEX
Fåborgvej 10
9000 Ålborg
Tlf. (08)158533

i
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Her er der blot beregnet det
antal passager, som belægningen
kan tåle ved henholdsvis 2 og 3ts
hjultryk.

I tabel 1 er resultaterne opført
for forskellige kriterier.

Underbundskriteriet skal an
vendes sammen med kriteriet for
tøjningen i asfaltlagets underside,
d.v.s. at der skulle forventes en
levetid for spor 2 på 2000 — 10.000

hjulpassager og 300-2000 for spor
1.

Da der imidlertid er en del usik
kerhed om den absolutte størrelse
af antallet af tilladelige påvirk
ninger for asfalten, kan disse tal
fra asfaltkriteriet ikke tillægges
for stor betydning.

Det bemærkes endvidere, at
Shells kriterium for underbunden
giver ca. 3,3 gange større antal
tilladelige påvirkninger end
Kirks.

For ved udmattelsesforsøg at
kunne vurdere virkningen af for

skellige aksellaster på en vejkon
struktion er det nødvendigt kvan
titativt at være i stand til at måle
vejens tilstand før og efter en
række påvirkninger.

Ved AASHO-forsøget udvikledes
den tidligere omtalte P51, »Pre

sent Serviceability Indexs (4),

som en værdimålestok. Udfra en
række fysiske målinger på vej-
overfladen beregnes denne tal-
værdi, i hvilken længdeuregel
mæssigheden indgår med særlig

stor vægt, men også ujævnheder

på tværs og revnedannelse indgår
med en vis vægt i beregningen.

Skalaen går fra 0 til 5, således

at en nyanlagt vej har en værdi

tæt på 5, og en vej i dårlig stand

har en PSI på 1,5-2,5.

Udtrykket, som anvendes ved

beregningen, er fremkommet ved,

at man har sammenholdt et for
søgspanels vurderinger af en

række vejstrækninger af meget
forskellige komfortmæssig stand,

den såkaldte PSR, »Present Ser

viceability Ratings, med fysiske

målinger på vejen, foretaget med

specialkonstrueret udstyr, bl.a.

Chloe-måleren (4). Målinger med
Chloe-måleren kræver imidlertid

en forsøgsstrækning på flere

hundrede meter, hvorfor PSI ikke

kan benyttes ved udmattelsesfor

søg i vejprøvemaskinen på IVTB.
I stedet er der foretaget jævn

lige tværprofilmålinger og bære
evneforsøg samtidig med, at man
har kikket efter eventuelle revner.

7. Måling af tværprofiler

Ved hjælp af et »planuma-profilo
meter kan der optegnes tværprofi
ler af vejens overflade. Profilo
meteret består af en tromle, hvor

på der anbringes et stykke voks

papir, og en lodret stang med et
hjul, der ruller hen over vejover
fladen. På stangen sidder en rid
sespids, der optegner tværprofilet
på vokspapiret, mens tromlen ro
terer.

Profilometeret kører på en 2,5
m lang skinne, der skrues fast på
vinkler, der sidder permanent på
betongravens sider. Der er i alt 9
par vinkler, og de er anbragt med
en afstand på 1 m.

På vokspapiret, se fig. 10, er

A/km: O:V@prQOLnkn€ om

IBig
Planum Nr. 9 Spur -1 05 VG Mess-dtr.:.__

A/km:__________ Ort: t2twwviturH

Planum Nr. 9 Spur i 6nov.74
VG Mess-Str.L_...

Fig. 10. Tvcerprofiler. Mälestok: højde 1:1, længde 1:20.

40

B

6

4

2

0
4.;4

Fig. 11. Forløbet af spor/co ring og deflektion for hjul 1 (3000 kp).
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længdeprofilet optegnet i 1:1 i høj
den og 1:20 i vandret afstand.

På de optegnede tværprofiler
måles en sporkøring, og resulta
terne er vist i fig. 11 og 12.

Efter 80.000 hjulpassager med
hjullasten 3000 kp i spor 1, er den
gennemsnitlige sporkøring i de 9
målepunkter 10,6 mm. I spor 2 er
den tilsvarende sporkøring 13,7
mm efter 400.000 2000 kp’s hjul-
passager.

Ved en lineær regressionsana
lyse kan sporkøringen i mm be
regnes efter følgende udtryk:

1. sporkøring = 5,1 + [6,88. io-5.

(antal 3 ts hjul-
passager)]

2. sporkøring = 5,7 + [ 1,94.
(antal 2 ts hjul-
passager)]

med korrelationskoefficienter på
henholdsvis ,98 og ,99.

For at danne en sporkøring på
10 mm, som efter Lister (8) kan
betegnes som en kritisk tilstand af
belægningen, kræves ifølge de ud-
ledte udtryk 71.220 3 ts hjulpassa
ger eller 221.649 2 ts hjulpassager.

Skal en eksponent P i potens-
reglen heraf udledes, fås

log )
71220

P= =2,8

log()

hvilket er helt på linie med resul
taterne fra tyske pulsatorer.

8. Måling af deflektioner

Der er i hvert af de to spor for ud
mattelseskørsel installeret en ac

celerometer-fatning, i hvilken et
accelerometer anbringes til må
ling af deflektionen. Under vejens
nedbrydning vil bæreevnen grad
vis falde, og derfor vil jævnlige
bæreevnemålinger give oplysning
om vejens tilstand under nedbryd
ningsprocessen. Ved hjælp heraf
er det måske muligt at bestemme
et tidspunkt for brud i belægnin
gen. Dette brud vil naturligvis
komme gradvis og ikke momen
tant, hvilket vanskeliggør bestem
melsen.

Efter henholdsvis 80.000/400.000
hjulpassager er der ikke sket en
stigning i deflektionen, hvilket
viser, belægningen bæreevnemæs
sigt ikke adskiller sig fra tilstan
den fra før udmattelsesforsøgets
start.

I det gunstigste tilfælde vil be

‘4

0
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Fig. 12. Forløbet af .sporkoring og deflelction for hjul 2 (2000 kp).
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lægningen dog endnu kunne holde
til 182.000/309.000 hjulpassager (se
tabel 11) efter Shell’s kriterium
for tøjningen i underbunden (5).

9. Fortsættelse af projektet

Vejbelægningen i vejprøvemaski
nen er endnu ikke kørt til brud,
således at en eksakt levetid er
blevet bestemt, men forsøget har
dog vist, at visse kriterier under
vurderer levetiden ganske væ
sentligt.

Udmattelsesforsøget fortsættes,

hvorefter en eksakt levetid for be.
lægningen forhåbentlig vil kunne
konstateres. Kriteriet for udmat
telse er ikke på forhånd defineret,
men vil måske kunne fastsættes
som den tilstand, hvor deflek
tionskurven vokser brat, samt når

eventuel revnedannelse og spor
køring accelererer.

Udmattelsesforsøget, der er ud
ført ved en temperatur på 30°C,
burde være udført med en klima-

variation svarende til et dansk

middelår, hvad der måske senere
kan blive aktuelt, ligesom der i di
mensioneringen af en asfaltvejbe
fæstelse burde indgå en opsum
mering af den relative nedbryd
ning for hele året, hvis elastici
tetsteorien skal anvendes til be
regning af levetiden.
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Ministeriet for offentlige arbej
der har tilsidesat et krav om
nedrivning uden erstatning fra
vejmyndighederne i tilfælde af
vejudvidelse, hvilket krav var
stillet af et amtsråd på vejdirek
toratets vegne som vilkårfordis
pensation fra en byggelinie for
en hoved landevej.

En lodsejer har klaget over, at et
amtsråd på vejdirektoratets vegne
som betingelse for at meddele dis
pensation fra byggelinierne langs
en hovedlandevej med henblik på
en ombygning af ejendommens
bygning har krævet, at der skulle
tinglyses deklaration om, at den
del af bygningen, der lå på bygge
liniearealet, skulle fjernes ved en
eventuel vejudvidelse uden udgift

for vej myndighederne.
Det fremgik af sagen, at der på

den pågældende ejendom var ting
lyst byggelinier efter byggelinielo

ven at 1928 i en afstand af 12,5 m
fra vejmidte, og at bygningen
overskred byggelinien med 3 m.

Klageren gjorde gældende, at
der ikke var tale om en ombygning
af ejendommen, men alene om en
almindelig vedligeholdelse (repa
ration), som skulle udføres dels at
bestående materialer, dels af and
re brugte materialer, og at huset i
øvrigt blev stående på samme sok
kel i hidtidig størrelse og udseen
de. Ejeren anførte endvidere, at
den stillede betingelse ville gøre
huset værdiløst, idet det ikke ville
være muligt at prioritere på nor
mal vis eller at sælge, hverken nu
eller efter ombygningen.

Amtsrådet oplyste i sagens an
ledning, at omfanget af ombygnin
gen skønnedes at omfatte 80% af
alt bygn.ingsarbejde over eksiste
rende sokkel, at ydermurene skul
le fornyes på eksisterende sokkel
med nye bloksten, idet kun gavlen
mod hovedlandevejen og et kort

stykke at sydfacaden skulle beva

res, at alle skillerum var enten

ødelagt af løbesod eller revnede,

samt at bjælkelaget enten skulle

fornyes eller løftes sammen med
tagværket, at det halve af tagbe.
klædningen manglede, og at resten
formentlig skulle omlægges.

Amtskommunen oplyste endvi

dere at en eventuel udvidelse at

hovedlandevejen forudsattes gen

nemført i perioden 1985-90, og efter

de foreløbige planer måtte formo

des at ske ivej ens modsatte side.
Ministeriet svarede, at det lige

som vejdirektoratet på baggrund

af det oplyste om arbejdets om
fang var af den opfattelse, at om
bygningen gik ud over, hvad der
kan karakteriseres som en normal
vedligeholdelse, og at ombygnin

gen derfor ville være i strid med de
på ejendommen tinglyste byggeli
nier.

Ministeriet var ligeledes som
vej direktoratet af den opfattelse,

at der i nærværende tilfælde ville
være rimelig begrundelse for at
meddele den ansøgte dispensation.

Ministeriet fandt derimod efter

det oplyste om konsekvenserne for
klageren at dispensation på fjer
nelsesvilkår, at vilkåret herom ik

ke burde stilles. Ministeriet lagde

herved bl.a. vægt på, dels at en ud
videlse af hovedlandevejen for
mentlig tidligst kunne forventes
gennemført i perioden 1985-90, og
at udvidelsen efter de foreløbige-
planer måtte formodes at ske i ve
jens modsatte side, dels at ombyg
ningen udelukkende tilsigtede at
gøre beboelsen tidssvarende. I
overensstemmelse hermed ændre

de ministeriet derfor vejdirektora
tets afgørelse, således at den an

søgte dispensation blev givet uden
vilkår om lysning af fjernelsesde
klaration, men alene på betingelse
af, at den blev udnyttet inden for
en tidsfrist at 2 år.

jFra ministerierne

Nedrivningsvilkår ved dis
pensation fra byggeliniepålæg
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Udgiftsfordeling ved ledningsarbejder

Som hovedregel betaler led
ningsejeren udgifterne ved led
ningsarbejder på eller i offentlig
vej, uanset om disse arbejder
skyldes ledningsejerens eller ve
jens forhold. Ledningsejeren
skal derfor også betale for flyt
ning af ledninger, når flytningen
skyldes vejarbejder. Der gælder
dog forskellige undtagelser.

Af mange grunde har det vist sig
praktisk at anbringe forsynings
ledninger, f.eks. for elektricitet,
gas og telefon, i eller på offentlige
veje. Nogle ledningsejere kan til
med ved ekspropriation opnå ret
til placering på eller i vejareal.

I de fleste tilfælde sker anbrin
gelsen på eller i offentlige veje ef
ter aftale mellem vejbestyrelsen
og ledningsejeren.

Der opstår imidlertid i alle til
fælde spørgsmål om de økonomi
ske konsekvenser af ledningernes
placering på eller i offentlig vej.

Tidligere retstilstand

Tidligere var dette spørgsmål i det
væsentlige ulovbestemt, og i en del
tilfælde blev der truffet aftale mel
lem vejbestyrelsen og ledningseje
ren, hvorved det blev fastslået, om
ledningsejeren skulle betale for
tilstedeværelsen på vejarealet, og
hvorledes der skulle forholdes i til
fælde af flytning af ledninger,

f.eks. i forbindelse med vejarbej
der. I cirkulære af 15. april 1931
henstillede ministeriet for offentli
ge arbejder til vejbestyrelserne, at
de, inden de gav tilladelse til op
stilling af stangrækker for elled
finger langs offentlige veje, lod
vedkommende ledningsejer udste
de en deklaration, hvorefter udgif
terne ved stangrækkernes anbrin
gelse og eventuelle fremtidige
flytninger måtte være vejvæsenet

uvedkommende.
Spørgsmålet var imidlertid,

hvordan retsforholdet var, hvis

der ikke var udfærdiget deklara

tioner med dette indhold.
Det gav ikke anledning til nogen

særlig tvivl, at ledningsejeren selv
måtte afholde udgifterne ved an
bringelsen og reparation af lednin
ger på eller i offentlig vej, ligesom

ledningsejeren måtte betale for
flytning af ledninger, hvis den var
begrundet i ledningsejerens eget
forhold.

Mere omdiskuteret var det,
hvordan der skulle forholdes, hvis
flytningen skyldtes forhold, som
ledningsejeren ikke havde nogen
indflydelse på, f.eks. vejarbejder.
Flere domme fastslog imidlertid,
at udgiften selv i disse tilfælde
måtte betales af ledningsejeren.

Nogle domme lagde i denne for
bindelse vægt på, at ledningseje

ren ikke havde betalt noget veder
lag for placeringen af ledningen i
vejarealet.

Administrativ praksis, bl.a. i
statens ekspropriationskommis
sioner lå på linie hermed. Et sær
ligt problem forelå, hvis vejarbej
det og den dermed forbundne led
ningsflytning skyldtes forhold
uden for den vej, hvor ledningen
var beliggende, f.eks. statsbane
anlæg eller anlægsarbejder på en
anden vej. Både domspraksis og
administrativ praksis antog imid
lertid, at ledningsejeren også i dis
se tilfælde måtte betale for flytnin
gen, hvis ikke andet var bestemt.
Undtagelse gjaldt dog, hvis en
kommunal ledning, der lå i (eller
var placeret på) en af den samme
kommune bestyret vej, skulle flyt
tes på grund af anlægsarbejder på
f.eks. en landevej eller hovedlan
devej.

Vejbestyrelsesloven af 1957

Den tidligere retstilstand blev lov
fæstet ved vejbestyrelsesloven af
1957, der foreskrev, at arbejder på
ledninger i eller over offentlige ve
je skulle udføres og bekostes af

vedkommende ledningsejer, med
mindre andet var bestemt ved
overenskomst eller ved kendelse
af en landvæsenskommission. Vej-
bestyrelsen kunne dog forlange
selv at lade de til vejenes istand
sættelse fornødne arbejder udføre
på ledningsejerens bekostning.

Ved hovedlandevejsloven af 1963
blev der lovfæstet en undtagelse
fra hovedreglen i vejbestyrelseslo
vens § 57, idet det blev bestemt, at
vej fonden skulle refundere kom
muner disses udgifter til omlæg
ning af ledninger eller spor som
følge af arbejder i henhold til ho
vedlandevejsloven.

Lov om offentlige veje

Den retstilstand, der blev lovfæs
tet ved vejbestyrelsesloven og ho
vedlandevejsloven, er i princippet
uændret videreført ved lov om of
fentlig veje (nu lovbekendtgørelse
af 20. november 1975). Bestem
melserne er dog tydeliggjort ved
loven, idet § 106 nu i stk. 1 og 2 gi
ver regler om udgiftsfordelingen
for lednirigsarbejder, medens reg
lerne om arbejdernes udførelse nu
findes i stk. 3.

Ordlyden i § 106, stk. 1, jfr. stk. 2,
er den, at arbejder på ledninger i
eller over landeveje og kommune-
veje, herunder nødvendig flytning
af ledninger m.v. i forbindelse
med vejens regulering eller om
lægning, bekostes af vedkommen
de ledningsejer. Endvidere er der
givet samme undtagelsesbestem
melse som i vejbestyrelseslovens §
57, stk. 1. § 106, stk. 1, indeholder
dog den afvigelse fra vejbestyrel
sesloven, at det nu udtrykkeligt er
fastslået, at fravigelse fra lovens
hovedregel om, at ledningsejeren
skal betale for arbejder på lednin
gen, ikke alene kan være bestemt
ved aftale eller ved kendelse at en
landvæsenskommission, men også
af en af statens ekspropriations
kommissioner. Som følge af æn
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dringerne i vandforsyningslovgiv
ningen er nu også. medtaget afgø
relser i henhold til denne lovgiv
ning, truffet af en kommunalbe
styrelse, et amtsråd eller hoved
stadsrådet.

Undtagelsesbestemmelsen fra
hovedlandevejsloven for kommu
nale ledningsanlæg, der berøres af
hovedlandevejsanlæg, findes nu i §
20 i lov om offentlige veje. I denne
bestemmelse er ledninger, der til
hører et fælleskommunalt selskab,
nu sidestillet med ledninger, der
tilhører en amtskommune eller en
kommune, og det er statskassen,
der afholder udgifterne ved om-
lægningen.

§ 106, stk. 4, bestemmer i lighed
med vejbestyrelseslovens § 57, stk.
2, at projekter til nye eller ændring
at bestående ledninger, stangræk
ker, lysstandere og lignende forin
den arbejdets udførelse skal god
kendes af vejbestyrelsen. Led
ningsejeren kan dog uden særlig
tilladelse udføre uopsættelige re
parationsarbejder, når der snarest
sker anmeldelse til vejbestyrel
sen.

§ 106, stk. 5, bestemmer at tilla
delse fra vejbestyrelsen kræves til
anbringelse af langsgående led
ninger på eller i arealer, der er an
lagt eller udbygget som motorve
je. Det angives udtrykkelig, at så-

dan tilladelse kræves uanset mod-
stående bestemmelse i lovgivriin
gen i øvrigt. En tilsvarende be
stemmelse fandtes i vejbestyrel
seslovens § 57, stk. 3 således som
denne blev ændret samtidig med
hovedlandevej slovens gennemfø
relse i 1963.

Konkrete sager om
udgiftsfordelingen

Som det vil fremgå at foranståen
de, kan lovens hovedregel om, at
ledningsej eren betaler udgifterne
ved flytning eller omlægning af
ledninger, fraviges bl.a. ved mod-
stående aftale. Sådanne aftaler
kan undertiden have en ordlyd, der
skaber tvivl om, hvorvidt de tilsig
ter en fravigelse fra lovens hoved-
regel, eller om de blot henholder
sig til lovens hovedregel. Den jys
ke ekspropriationskommission for
motorvejsanlæg har i et enkelt til
fælde som følge af indholdet af en
ældre aftale mellem en vejbesty
relse og nogle elselskaber truffet
bestemmelse om en udgiftsforde
ung ved flytning af elledninger i
offentlige veje, der (delvis) afveg
fra hovedreglen i loven.

Et andet spørgsmål, der har
foreligget, er, hvad der nærmere
ligger i lovens bestemmelse om, at
ledningsejeren skal bekoste »nød
vendig» flytning af ledninger i for-

bindelse med anlægsarbejder på
veje. I forbindelse med anlægget
af den sønderjyske motorvej
ønskede Jysk motorvejskontor de
lavspændingsledninger, der blev
fremført på stangrækker på kryd
sende offentlige veje, lagt i kabel
under motorvejen. Elselskaberne
protesterede principielt mod ka
bellægningen og påstod subsi
diært, at merudgifterne ved kabel-
lægningen i forhold til en omlæg
ning af luftledningerne skulle be
tales af motorvejskontoret. Eks
propriationskommissionen gav
motorvejskontoret medhold i, at
ledningerne skulle lægges i kabel.
Med hensyn til betalingsspørgs
målet fandt kommissionen, at det
stillede krav om kabelanlæg ikke
gik ud over, hvad der måtte anses
for nødvendigt i forbindelse med
motorvejsanlægget. Det var der
for kommissionens principielle op
fattelse, at ledningsejerne måtte
betale ikke alene for omlægningen
af ledningerne, men også merud
gifterne ved kabellægningen. En
ældre, modstående aftale mellem
elselskaberne og vedkommende
vejbestyrelse bevirkede imidler
tid, at kommissionen i det forelig
gende tilfælde måtte statuere, at
merudgifterne ved kabellægnin
gen måtte afholdes af motorvejs
anlægget.

Ministeriet for offentlige arbej
der har udtalt, at en kommunal
vejbestyrelse har været beretti
get til at overlade det til kommu
nens tekniske udvalg at behand
le en klage over oversigtsforhol
dene ved skæringen mellem 2
kommuneveje, og at en erklæ
ring fra amtskommunens tekni
ske forvaltning var indhentet af
ministeriet alene med det for
mål at få en teknisk vurdering til
brug for ministeriets overvejel
ser. Amtsrådet havde derimod
ingen beføjelser i den forelig
gende sag. Ministeriet afviste
derfor på ny klagen.

En lodsejer har anmodet ministe
riet for offentlige arbejder om på
fly at behandle en klage over over
sigtsforholdene i krydset mellem
to kommuneveje.

Til støtte for sin klage anførte
lodsejeren, at klagen over over
sigtsforholdene ikke havde været
behandlet ved et møde i kommu
nalbestyrelsen, og at han var af
den opfattelse, at han kavde krav
på, at klagen blev behandlet i
kommunalbestyrelsen ved et of
fentligt møde. Endvidere anførte
klageren vedrørende den at
amtskommunens tekniske for
valtning afgivne udtalelse i sagen,

at amtsrådets vejudvalg ifølge op
lysning af et medlem af dette ud
valg gik ind for en forbedring af
oversigtsforholdene det pågælden
de sted i overensstemmelse med
klagerens ønsker. Forvaitningens
udtalelse var således i strid med
de folkevalgtes opfattelse af for
holdene.

Borgmesteren i den kommune,
der var vejbestyrelse, udtalte, at
det tilkom ham at tage stilling til,
hvilke sager der skulle forelægges
byrådet, og hvilke sager der kunne
delegeres ud til de enkelte udvalg,
at sagen havde været forelagt
kommunens tekniske udvalg til
behandling ved mødet den 24. ok
tober 1974 og 30. januar 1975 samt
senere ved møder den 26. juni og
24. juli 1975, at udvalgets afgørelse
af 30. januar 1975 var enstemmig,

Lodsejerklage over dårlige
oversigtsforhold
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at klageren ifølge den af byrådet
vedtagne styrelsesvedtægt ikke
havde krav på, at sagen behandle
des ved et offentligt møde i kom
munalbestyrelsen, samt at sagen
måtte anses for korrekt behandlet
fra kommunens side.

Indenrigsministeriet oplyste i en

udtalelse i sagen, at der efter dette

ministeriums opfattelse ikke i lo

ven om kommunernes styrelse el

ler i almindelige kommunalretlige

grundsætninger var noget til hin

der for, at kommunalbestyrelsen
kunne delegere sine beføjelser til

at træffe afgørelse i den omhand

lede sag til kommunalbestyrelsens

tekniske udvalg. Sagen var derfor

korrekt behandlet, medmindre

vejlovgivningen indeholdt en for

udsætning om, at den kompetance,

som efter disse regler er tillagt
kommunalbesyrelsen, ikke kan

delegeres ud til vedkommende ud

valg.

Da der ikke i vej lovgivningens
bestemmelser er nogen forudsæt
ning om, at en vejbestyrelses kom
petance efter denne lovgivning ik
ke kan uddelegeres til kommunale
udvalg, var ministeriet for offent

lige arbejder på baggrund af de af
givne udtalelser enig med borg
mesteren i, at sagen var blevet
korrekt behandlet af kommunen.

Med hensyn til erklæringen fra
Vejle amtskommunes tekniske
forvaltning bemærkde ministeriet,

at denne var indhentet af ministe
riet, og at formålet hermed kun
havde været at få en teknisk vur
dering til brug for ministeriets
overvejelser. Amtsrådet havde ef
ter vejlovgivningen ingen beføjel
ser i den foreliggende sag.

Da såvel politimesterens som

den fra amtskommunens tekniske
forvaltning indhentede udtalelse

støttede den af kommunens folke

valgte tekniske udvalg trufne af
gørelse, fandt ministeriet ikke

grundlag for at kritisere udvalgets

skøn. Ministeriet måtte derfor

fortsat henholde sig til sin afgø

relse af 18. juli 1975, hvorefter mi
nisteriet tiltrådte kommunens be
slutning om ikke at ville forbedre
oversigtsforholdene det pågælden

de sted.

Brovst kommune traf d. 23. januar
1975 beslutning om ekspropriation
af et ca. 5390 m2 stort areal fra en
landbrugsejendom til forlægning

af en kommunevej umiddelbart

vest for den bestående bebyggelse
i Brovst by. Der blev samtidig p4-
lagt servitut om fri oversigt på ca.
1591 m2. Vejforlægningen var et
led i en partiel byplanvedtægt,
som blev godkendt af miljømini
stenet d. 13. marts 1975. Ved vej
forlægningen blev et ca. 24.200 m2

stort areal af ejendommen afskå
ret. Ved byplanvedtægten blev
dette areal og et ca. 800 m2 stort
areal, hvorpå der blev lagt servi

tut om fri oversigt, henført til by-
zone. I øvrigt forblev de ekspro
prierede arealer og hovedparten
af ejendommen i øvrigt, herunder
dens bygninger, i landzone.

Ejeren krævede en erstatning på
i alt 85.000 kr., idet han gjorde gæl
dende, at ejendommen blev stærkt
forringet ved ekspropriationen.
Vejbestyrelsen gjorde heroverfor
gældende, at den nye vej var en
fordel for byzonearealet og havde

medført en værdiforøgelse ikke
blot for dette areal, men også for
restejendommen.

Taksationskommissionen lagde
vægt på, at ekspropriationen var
sket, inden nogen del af de berørte
arealer var blevet henført til byzo
ne. Erstatningen for de afståede
arealer blev herefter sat til 2 kr.
pr. m2 og for de arealer, der blev
belagt med oversigtsservitut, til 1
kr. pr. m2. Erstatningen for afskæ
ring af det nævnte areal på ca.
24.200 m2 blev sat til 24.200 kr., og

endvidere fastsattes en ulempeer
statning på 5.000 kr. for havefor
styrrelse, defigurering og gener
ved flytning af overkørslen.

Sagen blev indbragt for overtak
sationskommissionen, der i og for

sig var enig i det hovedsynspunkt,
taksationskommissionen havde
lagt vægt på, nemlig at erstatnin

gen måtte fastsættes under hensyn
til, at ekspropriationen var sket,
inden de berørte arealer blev hen
lagt til byzone. Overtaksations
kommissionen stadfæstede derfor
den af taksationskommissionen
fastsatte arealerstatning for have-
forstyrrelse, flytning af overkørsel
og defigurering blev stadfæstet.

Ved fastsættelsen af den ejeren i
øvrigt tilkommende ulempeerstat
ning lagde overtaksationskommis
sionen til grund, at der principielt

måtte tilkomme ejeren erstatning
ikke alene for gennemskæring som
af taksationskommissionen fast
sat, men også for ejendomsind

skrænkning. På den anden side
måtte kommissionen give kommu
nens repræsentanter medhold i, at
vejanlægget, som endnu ikke var
fuldført, måtte anses for et inte
grerende led i den partielle by
planvedtægt, hvorved bl.a. det af
skårne areal blev henført til byzo
ne kort tid efter ekspropriationen.
Kommissionen måtte lægge til

grund, at selve vejanlægget med
førte øgede udstykningsmulighe

der og dermed en værdistigning
for ejendommen. Vejanlægget vil
le også medføre en besparelse for
ejeren ved fremtidige udstyknin

ger af grunde. Kommissionen lag
de også vægt på, at ejeren i hen
hold til § 8 i loven om frigørelsesaf
gift kunne kræve det afskårne
areal overtaget af kommunen for
det i § 2 stk. 1, i lov om frigørelses
afgift omhandlede slutbeløb, det
vil ifølge oplysning fra kommunen
sige 5 kr. pr. m2. Kommissionen
fandt derfor, at den fordel, ejen
dommen opnåede ved vejanlægget

og de dermed forbundne udstyk
ningsmuligheder, i væsentlig grad
oversteg den erstatning, som el

lers kunne tilkomme ejeren for
landbrugsmæssige ulemper ved
gennemskæring og ejendomsind
skrænkning, og at denne del af er
statningen følgelig må bortfalde.

Anvendelse af fordelsreglen
ved ekspropriation
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NYT FRA
VEJDATALABORATORI ET

Rapport om massedisponering

Nordisk Vejteknisk Forbund’s ud
valg 23 (fotogrammetri og databe
handling) nedsatte i december
1973 en arbejdsgruppe, hvis mål
var at beskrive problemerne om
kring massedisponering og at give
forslag til beregningsprocedurer.
Som et resultat af denne gruppes
arbejde udkom i slutningen af 1975
rapporten: »Nordisk Vejteknisk
Forbund, Rapport 1, 1975, Masse
disponering.

Rapporten er delt i to hefter: En

hovedrapport, hvor det, som må
forventes at have almen interesse
for vejbyggere er samlet, og ap
pendices, som skønnes at have in
teresse for en begrænset kreds.

I hovedrapportens kapitel 2 gi
ves en grundlæggende indføring i
begreber og problemer omkring
massedisponering.

I kapital 3 gives en beskrivelse
af, hvorledes massedisponering
indgår i vejbygningsprocessen.

Kapitel 4 giver en kort beskri

velse af en række nu kendte meto
der til løsning af massedispone
ringsproblemet, mens der i kapitel
5 gives en summarisk redegørelse
for betydningen af visse centrale
parametre.

En fremstilling af, hvordan
massedisponering indgår i proce
duren omkring optimering at en
vejs længdeprofil er givet i kapitel
6.

I kapitel 7 har arbejdsgruppen
opstillet forslag til, hvilke para
metre og hvilken metode, man —

ud fra dagens viden — må anbe
fale at lade indgå ved opstilling af
en massedisponeringsmodel. Me
toden fordrer — for at være prak
tisk anvendelig — at der udarbej
des edb-programmer for mas
sedisponering.

Appendices giver dels en mere
udførlig beskrivelse at massedis
poneringsmetoder, dels er der her
gengivet resultater at en lang ræk
ke sensitivitetsanalyser at de I ka
pitel 5 omtalte faktorer.

Arbejdsgruppen konkluderer i
rapporten, at det er muligt at an
give en massedisponeringsme
tode, der på tilfredsstillende måde
kan anvendes af projekterende og
entreprenører som et effektivt
værktøj i forbindelse med projek
tering og anlæg af større vejarbej
der.

Rapporten vil — så længe oplag
haves — kunne rekvireres fra Vej
datalaboratoriet. Att. Ingelise
Busck, Stationsalleen 42, 2730 Her
lev, tlf. (02) 919633.

Ivan Madsen

Afgravning
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Indlæg vedrørende dampdiffusion
i betonbroer Af akademiingeniør Torsten Thorsen

I Dansk Vejtidskrift nr. 12, 1975 er

udfra teorien om dampdlffusion

redegjort for muligheden af akku

mulering af fugt under tætte mern

braner i broplader af beton som

følge af temperaturforskel på

over- og underside af bropladen.

Artiklens konklusion påpeger, at

en broplade med tæt fugtisole

ringsmembran vil tørre langsomt

ud, hvis den er fugtig og at fugten

ikke kan ophobes under mernbra

nen.

Dette indlæg skal redegøre for,

hvorfor vi mener, at artiklen byg

ger på et for løst og forenklet

grundlag samt at behandlingen af

mekanismen omkring fugtbevæ

gelser i det hygroskopiske mate

riale beton er udeladt, hvorfor

konklusionen bliver for vidtgå

ende. Redegørelsen for damp

transmissionens størrelse og ret

ning er udfra de i artiklen anviste

forudsætninger og formelsæt kor

rekt; men hvis der skal bevises no

get om fugtvandringer i beton er

det utilstrækkeligt at tale om tern

peratursvingninger inden for den

enkelte måned, thi det, der her er

af afgørende betydning er de tem

peraturvariationer, der sker inden

for det enkelte døgn.

Primært skal man have kend

skab til betonens temperaturgra

dienter som funktion af dag og nat.

Målet er således at finde den sam

menhæng, der er mellem den

mængde vand, der efter kondensa

tion på betonoverfladen kapillært

opsuges i betonen som følge af be

tonens porestruktur, og den

mængde vand der diffunderer ud

af betonen igen når damptryks

gradienten skifter retning.

Det er kendt, at der er større op

sugningshastighed i grove porer

end i fine porer, som til gengæld

har større stighøjde, endvidere er

det erkendt, at de kræfter der fast

holder vand i fine porer er større

end de kræfter, som hidrørende fra

dampdiffusionstryk vil søge at

tvinge vandet ud af kapillarporer

ne.
Vores teori er således, at der i

ganske små 1ag op gennem bropla

den i retning mod membranen og

som funktion af damptryksænd

ringerne transporteres vand fra

lag til lag. Og at vandet ophobes

som følge af de meget fine porers

evne til ved hjælp af overflade-

spændingen at fastholde vandet.

Netop fordi emnerne fugt og po

røsitet er så komplicerede, er det

ikke muligt på nuværende grund

lag at opstille en matematisk mo

del, der beskriver funktionen, men

det vil være muligt efter forsøg

med måling af temperatur- og

fugtgradienter i beton og fugtbe

vægelser er et emne som DIAB ar

bejder med og vi har planer om at

indlede forsøg, hvis det er økono

misk muligt, til at belyse den skit

serede »ophobningsteori«. Dersom

forsøgene underbygger ovennævn

te teori, er det meningen at under

søge mulighederne for at gennem

føre fuldskalaforsøg, hvilket søges

financieret gennem Teknologirå

det og den praktiske udførelse

foretages i samråd med civ. ing.

Otto Christensens firma. Forsø

gets resultat skal derefter om mu

ligt bidrage til tidligere nævnte

matematiske model.

L1I Nye bøger Fredensborgvejen
Torben Topsøe-Jensen:

Bogen er skrevet af vejhistorike

ren, auditør i Ministeriet for of

fentlige Arbejder, cand. jur. Tor

ben Topsøe-Jensen, som siden 1969

har været leder af Hørsholm Egns

Museum.
Anledningen til udgivelsen er, at

det i 1975 er 200 år siden, Fredens

borgvejen blev åbnet i hele sin

længde efter at have været under

anlæg i 11 år. På grundlag af ar

kivmateriale har forfatteren be

rettet om vejens forhistorie, anlæg

og brug, især i ældre tid. Om Top-

søe-Jensens forfatterskab henvi

ses til bogens forord.

Det er bemærkelsesværdigt, at

de broer og stenkister, der blev an

lagt for godt 200 år siden endnu er

funktionsdygtige og kan bære nuti

dens stærke og tunge trafik, jfvr.

illustrationerne, s. 19, 21, 23, 37 og

60.
Ved vejgaflen nord for Ruders

dal står en mindesten for oberst

Marmillod, der blev indkaldt fra

Frankrig som vejingeniør. Stenen

er almindeligt kendt, men kun få

ved, hvem denne oberst var, og

hvad han udførte 1764-1774, me

dens han virkede i Danmark. I bo

gen er fortalt herom.

Andre afsnit af bogen handler

om milepæle, færdsel på og kritik

af vej og offentlige befordrings

midler, bompenge (opkrævet ind

til 1915), kroer.

Bogen er på 64 sider og rigt illu

streret. Den forhandles fra Hørs

holm EgnS Museum, Sdr. Jagtvej

2, 2970 Hørsholm, og den kan skaf

fes gennem boghandlerne. Prisen

er28kr.
På Hørsholm Egns Museum er

p.t. arrangeret en særudstilling

om Fredensborgvejen. I vinter

halvåret er museet kun åbent om

fredagen kl. 12.30-16.00.
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DAGMARHUS 1553 KØBENHAVN V • TELEFON (01) 147247

FISKEBÆKBROEN
UNDER

GENOPBYGNING
FEBRUAR

1974.

Det fremgår af billedet, at venstre
vejbane er færdiggjort og trafikeret.
østre vejbane er under færdigudfø
relse. Støbeasfaltaktiviteterne fore
går under det store telt der ses til
højre i billedet.

ØSTRE TEGLGADE 7 —

Odense: Telefon (09) 12 3681

2450 KØBENHAVN SV — TELEFON (011 311648
Arhus: Telefon (06) 1538 44 Nysted: Telefon (03) 8711 88

IZI 1 LAJJ

STØBEASFALT
VEJBELÆGNINGEN TIL
DE KRITISKE PUNKTER.

A/5 DANSK ASFALTFABRIK
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LANGELANDS
KEMISKE
FABRIKER

vi interesserer os
for færdseissikkerhed —

Striber til gader
Striber til veje
Striber til broer
Striber til fodgængere
Striber til P-pladser
Striber til knallertbaner
Striber til flyvepladser
Striber til boldbaner
Striber til advarsel
Striber til anvisning
Striber til svømmebassiner

Malede striber
Termoplast striber
Nedfræsede striber
Luxofleks striber
Hvide striber
Sorte striber
Farvede striber

r
det har vi gjort i
l2år

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII//
LAIGAARD EMULSIONS

-s= ‘PRE1)E1LI13J1E
— —
— —
— —
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—

— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—
— —
—
— i —
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—— —

—I —
— —

—

— —
Leveres i flere udførelser, enten med regulerbar eller fast
spredebredde, fjernbetjening eller manuel betjening.

Regulerbar spredebredde indtil 2,25 m. Præcis doserings —
regulering. Bjælken leveres med speciel solarolie-rense
system.

— —
Total afskærmning af dyser hindrer stænk på biler og kant- _
stene.
Passer til LAIGAARD EMULSIONSSPRØJTER TYPE
M ogT. Kan iøvrigt påbygges alle emulsionssprøjter. som
benytter trykluft.princippet. ——

-J -

— I— —
=1 ——
—L

_________—

FABRIK FOR VEJMASKINER
SINGFORSGADE 6 AARHUS N TLF. (06) 162444EL

11111111111 I i 11111111111 III

CHAS. F. SCHOU A/

LOUTSELUND, LUNDING, 6100 HADERSLEV

(04) 52 34 35

STEN GRUS

£AJGAARD

De kan få:

ENTREPRENØR & INGENIØRFIRMAET

TH. ERIKSEN og OVESEN
ØSTERGADE 12.9640 FARSØ. (08) 631577

JORD - KLOAK - BETON — VEJARBEJDE

Annoncer!

Ring til.
Leif Olsen på (01)21 6801

Longelse
09-50 10 16
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Vi kunne naturligvis godt
fremstille de flydende karme

langt billigere.
Det er der iøvrigt mange der gør.

Men så havde vi heller
aldrig kunnet gi’ Dem garanti

for resten af livet.
Og det er vi iøvrigt de eneste der gør.

ULEFOS. SIKRIST
HOLGER ANDREASEN AGENTURER AS.

Islands Brygge 41 - 2300 S. - Tlf. Ol-AS 1301


